
Ungdommen takkede af
Nord-als boldklubs ungdom slutter denne sæson
Stribevis af kåringer ved stor fest

, .
Der var stor fest på Nordals

i weekenden. Det var Nord-als
boldklubs ungdomsafdeling,
der holdt afslutningsfest. Man-
ge hundrede var mødt op på
Nørherredhus for på behørig
vis at tage afsked med denne
sæson. For nogle har det været
alle tiders sommersæson, mens
det for and,re godt har kunnet
være bedre.

Det var en dejlig eftermid-
dag for de mange ungdoms-
spillere. Massevis af under-
holdning var det, men særligt
de traditionelle kåringer af
årets spillere vakte interesse
blandt de fremmødte.

Årets ungdomsspiller 1978
blev Tommy Sørensen, 10 år,
fra miniput-holdet.

Endvidere har hver række
sin »årets spiller«. Det blev for
de enkelte rækker:

Årets puslingespiller , Tor-
ben Nørskov. Årets miniput-
spiller, Jesper Nørskov. Årets
lilleputspiller , Claus Krogh.
Årets drengespiller, Bent Jør-
gensen. Årets juniorspiller ,
Jens Nissen. Og årets pigespil-
ler blev Lis Frederiksen.

Årets målmand 1978 blev
Henrik Holm fra drengehol-
det.

Trænernes flidspræmie gik
til:

i puslingeafdelingen, Morten
Knudsen og Henrik Berger. I
miniputafdelingen, Kristian
Honore, Christian Faber og
Ulrik Møller. I lilleputafdelin-
gen, Jens M. Nielsen, Jan Car-
stensen, Henrik Tønder. I
drengeafdelingen, Bjørn My-
gil, Fl. Jensen og Poul Brøn-
dal. I juniorafdelingen, Bjarne

Hansen. I pigeafdelingen, Birt-
he Hansen.

Lilleputpokalen gik til Per
Larsen, mens juniorpokalen
gik til Kaj Jensen.

Formand
genvalgt

Styrelsen for Nord-als er-
hvervsforening har holdt kon-
stituerende møde, og her gen-
valgtes assurandør Peter Mat-
tesen som formand.

Som næsatformand nyvalg-
tes købmand Preben Hjort,
mens revisor CLaus Clausen
genvalgtes som kasserer. Som
ny sekretær valgtes bank fuld-
mægtig Ejgil Jacobsen, og me-
nigt medlem af styrelsen er
møbelhandler Edith Witte.

Ingen af brødrene Torben og Jesper Nørskov kan prale over for den anden med, at han er bedst til
sport. Tilsyneladende er de nemlig lige gode. I hvert fald modtog de begge et bevis på, at de i hver
deres række er blevet årets spillerv 1978. Torben spiller i puslingerækken, mens Jesper spiller hos
miniput'erne.


